
Årets gang 
”Fuchsia” - december 2008 

 

Nu er der kun 3 uger til den korteste dag. Ganske langsomt vil dagslængden igen tiltage, men dagsly-

set er slet ikke tilstrækkeligt til, at vi må begynde at tænke på at få sat planterne i gang med den nye 

vækst. - Jo, vi kan da godt tænke på det, men det vil være fornuftigt at vente et par måneder med at 

realisere den ønsketænkning. - Kun hvis vi kan og vil - og vil betale omkostningerne i forbindelse 

med tilskudslys og –varme, kan vi gå i gang med det samme, hvis det skulle være. 

 

Men der skal også være plads til et sådant projekt. Planterne kommer til at fylde meget, inden de kan 

komme ud i haven. Der skal holdes afstand mellem dem, for at de kan blive tætte i væksten, og for at 

tilsyn og pasning kan blive så effektiv og overskuelig som muligt. Det er forhold, som der skal tæn-

kes på, ligegyldigt hvornår vi tager hul på vækstsæsonen. 

 

December. 
Det er nok sidste frist for at få de sidste fuchsia bragt i sikkerhed for den fore-stående vinter. Blev vi 

ikke færdige med en planlagt ompotning, er der intet i vejen for at fortsætte arbejdet i denne og de 

kommende måneder, når blot de ventende planter er bragt i sikkerhed for frosten, og arbejdet kan fo-

regå i tempererede omgivelser. 

 

Det er vigtigt, at planterne ikke overvintrer i en dyngvåd jord - eller for den sags skyld i en knastør 

jord. 

Hvis det ikke lykkedes at få nedsat fugtigheden i den våde plantejord, inden planterne skulle ind, kan 

det være nødvendigt at sørge for en omplantning i let-fugtig jord, for at forhindre ødelæggelse af rod-

nettet. 

En knastør rodklump skal også reddes. Man kan forsøge at gennemvande den; hvis pottemulden ho-

vedsagelig består af spagnum, skal sådan en tør plante ”stå i blød ”, før det hjælper. Man kan i stedet 

tage planten ud af potten, forestille sig rodklumpen som en tør svamp og ved håndkraft få ”den tørre 

svamp” gennemvædet. Processen sluttes af med en rimelig rodbeskæring og potning i ny jord i den 

mindst mulige potte. Planter, som har været udsat for den behandling, vil kræve særlig opmærksom-

hed bagefter - og forsigtig oppotning, når de nye rødder har fyldt den mindre potte, når vækstsæsonen 

er startet. 

 

Stiklinger og småplanter, som ikke er forveddede, holdes grønne hele vinteren i en temperatur på 10-

120. De skal blive i deres første potte indtil foråret.  

 

Januar og februar. 
Tilsyn og eftersyn af plantesamlingen må ikke forsømmes. Selv om planterne tilsyneladende er gået i 

dvale, er der jo stadig liv til stede i dem. Det er det liv, vi værner om i vintermånederne. Derfor er det 

vigtigt at forhindre fuldstændig udtørring af såvel rodklump som grenværk. Jordfugtigheden er ikke 

så vanskelig at kontrollere, men for stammernes og grenenes vedkommende er det ikke så nemt at 

konstatere graden af udtørring. Hvis temperaturen i opbevaringsrummet er mere end 5-60, vil luftfug-

tigheden sandsynligvis ikke være tilstrækkelig til at forhindre en for stor fordampning fra grene og 

stammer. Derfor må de med jævne mellemrum sprayes med vand, som helst skal have samme tempe-



ratur som opbevaringsrummet. Slip frisk luft ind, så snart det er muligt. Det vil medvirke til en rime-

lig luftfugtighed. 

 

Skadedyr og svampesygdomme kan være sluppet med ind, og derfor kræver planteeftersynet også 

vor opmærksomhed for skadevoldere. Når der sprayes i vinterens løb, kunne man godt tilsætte insekt- 

eller svampemiddel til vandet i havesprøjten. Det er midler, som skal omgås med forsigtighed i det 

hele taget og i lukkede rum i særdeleshed! 

 

Planlægning af den kommende sæson hører med til aktiviteterne i vintermånederne. Snart skal der 

bestilles nye planter, plantejord forberedes eller købes, gødningsbeholdningen efterses (den har for-

håbentlig for en sikkerheds skyld været opbevaret frostfrit - og sneglemidler ligeså) og så er der de 

mere banale men nødvendige opgaver med rengøring af drivhus, potter, redskaber! og eftersyn af 

vandingsanlæg og hvad vi ellers har af udstyr. 

Hvis der endnu ikke er plantet om, vil det være fornuftigt at få det gjort, inden rodtilvæksten er kom-

met for godt i gang. Samtidig kan man lige se efter, hvordan rødderne har det. Gamle døde rødder 

fjernes, og det rodfilter, som kan have snoet sig rundt og rundt i bunden af potten, løses op. Hvis den 

gamle jord er blevet meget findelt i løbet af vinteren, kan det være tegn på, at der er eller har været 

larver i potten - øresnudebillens larver! Find dem og afliv dem - de helt små larver kan man let kom-

me til at overse. Er der tale om planter i mindre potter kan al den gamle jord evt. fjernes ved at udva-

ske rodsystemet. 

 

Småplanterne, som er overvintret i lune og lyse omgivelser, skal befris for deres svage vintertilvækst, 

og så snart den nye vækst begynder, kan der pottes om til større potter. Godt lys og knibning er for-

udsætningen for at få tætte sunde planter. 

Else Højbjerg 


